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 خالصھ

ھای کشورھای  در آیین نامھ کھ معموال� ی مکانیکی سنگ ھا ترین ویژگی یکی از مھم
آن شود مقاومت سایشی  مختلف از جملھ ایران و آمریکا بھ آن اشاره می

ترین روش برای تعیین مقاومت  متداول Test)  (Los Angelesآنجلس  سوباشد.آزمایش ل می
آزمایشی   (Impact Value Test)باشد. از طرف دیگر آزمایش ضربھ ھا می سایشی سنگدانھ

است کھ در برخی کشورھای اروپایی از جملھ انگلستان بھ عنوان معیاری برای 
با انجام  در این مقالھ گیرد. ھا مورد استفاده قرار می مناسب بودن سنگدانھ

 مختلف،  نمونھ سنگدانھ از نقاط دهبر روی و ارزش ضربھ  آنجلس سوھای ل آزمایش
نتایج بھ دست آمده مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ و میزان ھمبستگی نتایج 

  است.  این دوآزمایش  مورد بررسی واقع شده

  
 

  سنگدانھ، مقاومت سایشی، آزمایش ضربھ، آنجلس آزمایش لسکلمات کلیدي: 
  
 

  مقدمھ .1

 
دھد کھ ارتباط نزدیکی بین مقاومت مصالح سنگی و افت سایشی  شواھد نشان می

آنجلس وجود دارد. بھ ھمین دلیل انجام این آزمایش روی  آنھا در دستگاه لوس
مصالح مصرفی در راھسازی، باالست راه آھن در ساخت بتن گسترش زیادی یافتھ است. 

از  کھ قسمت زیرسازی عمدتا�  اند و روسازی تشکیل شده ھا از دو قسمت زیرسازی راه
شوند، دارای عمر کوتاھی در  ھایی کھ زود ساییده می شود. سنگ شن و ماسھ ساختھ می

زیرسازی راه ھستند. بنابراین مقاومت در برابر سایش یکی از پارامترھای اساسی 
مل آوری، حمل و برای انتخاب اساس و زیراساس در راھسازی است. در طی فرآیند ع

ھا در معرض تعدادی از نیرو ھای فیزیکی و شیمیایی  نقل و ساخت روسازی سنگدانھ
ھا بایستی قادر بھ انتقال بار وارد شده از  ھمچنین سنگدانھ .]1[گیرند قرار می

ھای زیرین و در نھایت بھ خاک بستر باشند. این ویژگی  سطح روسازی بھ الیھ
آن  بندی باز یا یکنواخت کھ در خلخل با دانھھا برای روسازی مت سنگدانھ
ھا ھیچ نقشی در تحمل و انتقال بار وارده را ندارند، و تمام بار را  ریزدانھ
 .]1[کند کنند، نقش اساسی را ایفا می ھای درشت تحمل می سنگدانھ

ھای متنوعی توسط محققین مختلف ارایھ  برای بررسی سایش سنگ در آزمایشگاه روش
برخی کاربرد عمومی پیدا کرده و برخی دیگر در کشوری خاص و یا در  شده است کھ

ھا آزمایش  اند، در بین این آزمایش مراکزی محدود مورد استفاده قرار گرفتھ
ھای  درصد از ایالت 94آنجلس کاربرد وسیعی پیدا کرده است، بطوریکھ بیش از  لوس

موضوع بررسی ارتباط آزمایش بدلیل اھمیت  .]2[کنند آمریکا از این روش استفاده می
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محققان بوده است. از طرفی  ھای مکانیکی سنگ مورد عالقھ آنجلس با سایر ویژگی لوس
توان بھ گروھی دیگر از تحقیقاتی کھ در مورد تاثیر عوامل مختلف بر روی  می

آزمایش از جملھ اثر دانھ بندی، رطوبت، تخلخل، جنس و نوع سنگ انجام شده اشاره 
 کرد.

با یکی از  س آنجلسوبین آزمایش ل ییافتن ارتباط نیز ین مقالھھدف ا
کھ س آنجلس وآزمایش لدر مقایسھ با  آزمایش ضربھ باشد. ھای مکانیکی می ویژگی

بھ تر بوده و  آزمایشی راحت تری نیاز دارد بھ مصالح بیش بر بوده و آزمایشی زمان
  نیز انجام داد.  محل پروژهتوان در سادگی می

  
 

 تاریخچھ .2
 

 دیگر با آنجلس سوبین سایش ل ارتباط در رابطھ با یافتن مختلفی مطالعات تاکنون
توان اشاره  کھ از جملھ آن بھ موارد زیر میاست. شده انجام ھا سنگدانھ خصوصیات

 و اشمیت چکشعدد  فشاری، مقاومت خوبی بین  ارتباط) 1980( 1المنصور و کازی کرد.
 جده شھرعربستان سعودی در نزدیکی ھای  برای سنگدانھ )LA( سلسایش لس آنجمیزان 

، مشاھده شد کھ با افزایش مقاومت سنگ درصد سایش کاھش می یابد بھ دست آوردند
س وسایش لمیزان  و فشاری بین مقاومت معکوس ) رابطھ1984( 2بالیوی و دایری .]3[

 ھمبستگی ی درجھ آھک سنگ مختلف از آھک پیدا کردند کھ انواع سنگ برای )LA(آنجلس
 ھمبستگی کھ حالی در داد، ھمبستگی خوب نشان متخلخلھای  آھک سنگ. داشتند مختلفی

ھای  بطوریکھ سنگدانھ بوده سنگدانھ اندازه بھ وابستھآھک با تخلخل ناچیز  سنگ
 .]4[ترنشان دادندھای ریز را در مقایسھ با سنگدانھتری  تر مقدار سایش بیش درشت

 100ھایی با مقاومت کمتر از  مقدار کاھش درصد سایش با افزایش مقاومت برای سنگ
تر  مگاپسکال بسیار سریع 100ھایی با مقاومت بیش از  مگاپاسکال بھ نسبت سنگ

ھای کربنی  ) بر روی سنگ1990(3باشد، این نتیجھ تحقیقی بود کھ کارگیل و شکور می
 تحقیقات ) در طی مطالعاتی کھ درآزمایشگاه1992(4ھاسکینگ . ]5[انجام داده بودند

 و مقاومت دارای کھ معدنی ھای سنگ از درگروھی داد کھ نشان داد انجام انگلستان ای جاده
 آنجلس سول و سایش  (ACV)سنگدانھ  شدن خرد ارزش ھستند، بین معمولی و متوسط درحد دوام

 با ھا خصوصا�  سنگ از تری وسیع گروه در ولی ددار وجود /.99 ضریب ھمبستگی با خطی رابطھ
 از آنھا آنجلس سول سایش میزان( برخوردارھستند کمتری دوام از کھ ھایی سنگ شدن اضافھ

) ھمبستگی 2007( 5قھرمان و فنر .]6[نیست برقرار ارتباط این کند) می تجاوز 30 عدد
بندی آنجلس پیدا کردند ھمچنین با تقسیم  سومناسبی بین مقاومت فشاری و سایش ل

  .]7[ھا بر اساس تخلخل ضریب ھمبستگی بھتری را بدست آوردند سنگ
  
  

 ھا مواد و روش .3
  

ھای شن و ماسھ اطراف تھران سنگ آھک از کارخانھ نوع 10برای انجام تحقیق حاضر، 
تھیھ  آنجلس و آزمایش ضربھ سایش لوسھای ھای الزم برای انجام آزمایشدر اندازه

 . )1جدول( ندشد
  استفاده شده سنگ معادن فھرست - 1 جدول

  شھر  جنس سنگ نام معدن ردیف

رباط   سنگ آھک متوساک 1
  کریم

  دماوند  سنگ آھک سرسلطان 2

  ھشتگرد  سنگ آھک رنگین سنگ 3
  دماوند  سنگ آھک اسب چران 4
رباط   سنگ آھک تابلید 5

  کریم
  دماوند  سنگ آھک کردر 6

  دماوند  سنگ آھک شرق 7

1علی آباد 8   دماوند  آھکسنگ  

2علی آباد 9   دماوند  سنگ آھک 

                                                
1 Kazi and Al-Mansour 
2 Ballivy and Dayre 
3 Cargill and Shakoor 
4 Hosking 
5 Kahraman and Fener 
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  پرند  سنگ آھک پرند 10
  

شناسی،  ھای سنگ آنجلس و ضربھ و بررسی سوھای  ل کلیاتی در مورد آزمایش
ارائھ شده  )، تخلخل و جذب آب ذیال� Gsھای فیزیکی شامل دانسیتھ، وزن مخصوص( ویژگی
  است.

  
  

 س آنجلسول آزمایش. 1.3
  

 ± 5 یداخل قطر توخالی بھ فوالدی استوانھ یک از متشکل آنجلس سول آزمایش دستگاه
باشد. استوانھ روی انتھای  می میلیمتر  508 ± 5ی داخل طول و  میلیمتر  710

ھا بھ داخل  (میلھ اند، سوار است ھایی کھ بھ دور قاعده آن متصل گردیده میلھ
افقی دوران  نماید  استوانھ باید حول محور خود بھ طور شوند). استوانھ وارد نمی

ای برای  بر روی استوانھ دریچھ درصد باشد. 1و خطا در شیب آن نباید بیش از 
بینی شده است و الزم است یک درپوش مناسب کھ مانع  ریختن نمونھ بھ داخل آن پیش

 ).1(شکل خروج غبار از استوانھ شود برای این دریچھ در نظر گرفتھ شود

  

                                                                                       
ھای  دانھ بندی نمونھ - 2جدول

انتخابی برای آزمایش 

 ]8[آنجلس لوس

                       دستگاه آزمایش لوس آنجلس – 1شکل 

    
ھا  نمونھ گیرد. مورد استفاده قرار می  ASTM  C 131-66برای انجام آزمایش روش 

 شوند. ساعت خشک می 24بھ مدت  110تا  105ابتدا شستھ شده سپس در آون در دمای 
درون استوانھ فلزی و  برسندھا بیرون آورده شده تا بھ دمای اتاق  نمونھ سپس

داخل  فوالدی ھای لبھ وسیلھ بھ ھا گوی و نمونھ ، چرخش استوانھ اثر بر رار گیرند.ق
 بھ استوانھ درون محتویات.سپس دنشو می رھا وزن نیروی اثر بر وشده  برده باال استوانھ

ا مجدد�  را مصالح و فلزی ھای گوی ھا، لبھ کھ زمانی تا غلطند می بر روی ھم چرخش عمل ھمراه
 .شود میتکرار  چرخھ و برداشتھ
در این پژوھش  B)، دانھ بندی 2(جدول ASTMدانھ بندی ارائھ شده توسط  4از 

گوی فلزی  11نمونھ سنگ آزمایش شده است. 3از ھر معدن  .مورد استفاده قرار گرفت
بندی مشخص درون محفظھ  گرم از نمونھ با دانھ 5000میلی متر بھ ھمراه  47بھ قطر 
دور در دقیقھ  33تا  30ور با نرخ د 500ای قرار گرفتند و استوانھ  استوانھ

میلی  1.7بعد از اتمام چرخش نمونھ از داخل استوانھ خارج شده و با الک . چرخید
شده از الک بر حسب درصدی از مقدار وزن اولیھ  مقدار وزنی رد .ندمتری الک شد

 آنجلس است. سونمونھ ھمان مقدار درصد سایش ل

 

 

 
 

دانھ 
  بندی

 تعداد
 گوی
  فلزی

 اندازه الک
)mm(  

وزن 
 محدوده
 مشخص شده

)gr(  

  وزن کل
)gr(  

رد 
   شده 

باقی 
   مانده

A 12  40  
25  
20  

12.5  

25  
20  

12.5  
10  

25 ±  1250  
25 ±  1250  
25 ±  1250  
25 ±  1250  

10 ±  
5000  

B  11  20  
12.5  

12.5  
10  

10 ±  2500  
10 ±  2500  

10 ±  
5000  
  

C  8  10  
6.3  

6.3  
5  

10 ±  2500  
10 ±  2500  

10 ±  
5000  
  

D  6  5  2.5  10 ±  5000  10 ±  
5000  
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 ضربھ آزمایش .2.3
  

در ھای مورد آزمایش  محدوده اندازه نمونھ part 112-90   BS 812طبق استاندارد
 10 الک مانده روی میلیمتر و باقی 14ھای عبوری از الک  سنگدانھآزمایش ضربھ، 

 میلیمتر 75ی معیار بھ قطر  ھا ابتدا در داخل استوانھ سنگدانھ باشد. می میلیمتر
نمونھ را وزن کرده و در  سپس شوند. میلیمتر ریختھ و متراکم می 50و ارتفاع 

 ).2( شکل داخل جام فلزی روباز ریختھ و جام را در مکان مشخص خود قرار می دھیم
  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آماده سازی مراحل  – 2شکل 

 نمومھ برای انجام آزمایش ضربھ
 

ھ رھا نسانتیمتری نمو 38ی چکشی کھ  از ارتفاع  مرتبھ تحت ضربھ 15نمونھ 
کھ وابستھ بھ مقاومت  ھا باعث شکستھ شدن سنگدانھ گیرد. این عمل شود، قرار می می

ھا از داخل جام برداشتھ شده و  . در نھایت سنگدانھشود میدر برابر ضربھ آن است 
مقداروزنی رد شده از الک بر حسب درصدی  .]9[ دنشو میلیمتری الک می 2.36با الک 

برای انجام آزمایش دو نھ است.از مقدار وزن اولیھ نمونھ ھمان مقدار ضربھ سنگدا
 .شود نمونھ بعدی از مقدار وزنی برابر با نمونھ اول استفاده می

  
  

 آزمایش تخلخل .3.3
  

ور سازی بھ دست  ھا با استفاده از روش اشباع و غوطھ مقدار تخلخل سنگدانھ
ھایی کاربرد دارد کھ در حضور آب تورم محسوس  آمده است.این روش در مورد سنگ

شوند. حجم منافذ از  وری یا در مدت زمان خشک شدن خرد نمی و در حین غوطھندارند 
شود. حجم کل نمونھ نیز از تفاضل  تفاضل وزن خشک و وزن اشباع نمونھ محاسبھ می

آید. مقدار تخلخل نسبت حجم منافذ  ور نمونھ بھ دست می وزن خشک و وزن اشباع غوطھ
 بھ حجم کل است.

  
  

 آزمایش چگالی. 4.3
  

ور سازی بھ دست آمده است.حجم کل چگالی با استفاده از روش اشباع و غوطھ
/ . گرم بھ دست آمده است. مقدار چگالی نسبت 1نمونھ با روش غوطھ وری با دقت 

 وزن خشک نمونھ بھ حجم کل است.
  
  

  نتایج بدست آمده .4
  

آورده شده  3آنجلس، ضربھ، تخلخل و چگالی در جدول سوھای لنتایج مربوط بھ آزمایش
 است.
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 نتایج آزمون تعیین ویژگی ھای مکانیکی و فیزیکی سنگدانھ ھا - 3جدول

  
 

 تجزیھ و تحلیل 5.
  

و در آزمایش  3.28تا  0.32آنجلس بین  سوضریب تغییرات بدست آمده در آزمایش ل
 از آنجلس سوش لیشود کھ آزما باشد. بنابراین مالحظھ می می  8.44تا  1.05ضربھ بین 

برای بدست آوردن  برخوردار است. تکرار پذیری بیشتری نسبت بھ آزمایش ضربھ
از روش حداقل مربعات  آنجلس و آزمایش ضربھ، سورابطھ بین نتایج آزمایش ل

بدست آمده ساده باشد از برازش خطی استفاده شده  برای اینکھ فرمولاستفاده شد. 
ی ارتباط قوی بین نتایج دو آزمایش       . رابطھ بدست آمده نشان دھنده4، شکلاست

یره بھ ترتیب غمت 2تر از تحلیل رگرسیون خطی  ھمبستگی قوی است. برای بدست آوردن
ھا بعنوان متغیر دوم مورد بررسی قرار  دخالت دادن تخلخل و چگالی سنگ با

افزایش  دھند کھ با اضافھ کردن متغیری دیگر ھمبستگی گرفتند. نتایج نشان می
  .یابد می

 
(1)  LA = 2.5 AIV + 0.93 n – 6.27  ,         r2 =0.93 

LA = 1.7 AIV + 1.7 dd – 32.22  ,         r2 =0.92                                                                                 (2)                          
                             

مقدار چگالی  ddتخلخل و  nمقدار ضربھ،  AIVمقداردرصد سایش،  LAکھ در آنھا 
توان از  آنجلس از مقدار ضربھ می تر مقدار سایش لوس برای تعیین دقییق باشد. می

                           روابط باال استفاده کرد.

 
  آنجلس با آزمایش ضربھ رابطھ بین آزمایش سایش لوس - 4شکل
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چگالی   مقدار ارزش ضربھ  (%)سایش لس آنجلس   معدن  ردیف
  خشک

(gr/cm3)  
  

تخلخ
  (%)ل

میانگی
 ن 

ضریب 
 تغییرات

(CV  % ) 

انحراف 
 معیار

میان
 گین 

ضریب 
 تغییرات

(CV  % ) 

انحراف 
 معیار

 4.27 2.49 0.152 2.45 6.19 0.5 3.28 15.2 متوساک 1
سرسلطا 2

 ن
40.5 0.84 0.34 16.25 4.8 0.78 2.75 1.68 

رنگین  3
 سنگ

17.5 0.8 0.14 7.54 4.17 0.315 2.48 6.77 

اسب  4
 چران

21.8 1.58 0.346 10.65 5.91 0.63 2.61 2.75 

 1.78 2.60 0.42 4.21 9.96 0.215 0.48 21.83 تابلید 5
 1.11 2.7 0.15 1.05 14.2 0.206 0.72 28.6 کردر 6
 5 2.47 0.62 8.44 7.34 0.126 0.76 16.4 شرق 7
علی  8

1آباد  
27 0.32 0.086 13.84 4.47 0.62 2.67 0.37 

علی  9
2آباد  

31.8 0.77 0.246 15.36 1.32 0.204 2.67 1.47 

 5.16 2.51 0.155 2.22 7.54 0.38 2.31 16.4 پرند 10



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 گیرينتیجھ .6
 

سنگ مختلف از نوع  10آنجلس و ضربھ بر روی  سوھای ل آزمایش در این پژوھش
با  نمونھ سنگ مورد آزمایش قرار گرفت. 3از ھر معدن معادن گوناگون انجام شد.

توان نتیجھ گرفت  در نظر گرفتن ضریب تغییرات بدست آمده برای این دو آزمایش می
 آنجلس از تکرار پذیری بیشتری نسبت بھ آزمایش ضربھ برخوردار سوش لیکھ آزما

 ) (R2=0.917با ضریب ھمبستگی   LA = 2.065 AIV + 1.33 رابطھ خطی بین نتایج آزمایش است.
کھ نشان دھنده ارتباط قوی بین نتایج آزمایش است. با انجام تحلیل  بدست آمد

  و  LA = 2.5 AIV + 0.93 n – 6.27خطی دو متغیره روابط 

LA = 1.7 AIV + 1.7 dd – 32.22    بدست آمد.92/. و 93ھمبستگی  بھ ترتیب با ضریب ./ 
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